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معرفی شرکت 1

محمد مهدویان 
دکترای مهندسی رنگ

بهرام رمضان زاده 
دکترای مهندسی رنگ

بخشیایمان علی 
دکترای مهندسی رنگ



2

نانوذراتتهیه•
ضدخوردگیهایرنگدانهتهیه•
شوندهخودترمیموضدخوردگیهایپوشش•
UVبرابردرمقاومپوششهای•

باکتریالآنتیپوششهای•
خوردگیهایبازدارنده•
تبدیلیهایپوشش•
چسب•

زمینه های تحقیقاتی 



دالیل اهمیت پوشش های آلی 3



پوشش های کاربردی 4

Optical Properties

Thermal Properties

Physico-Chemical 
Properties

Structural-Mechanical 
Properties

Hygienic Properties

Electric/Magnetic 
Properties

• Photo-luminescent

• Fluorescent-Phosphorescent

• Anti-reflect coatings

• Photo chromic 
• Intumescent coatings

• Heat resistance coatings

• Light (IR) resistance coatings

• Photo-catalytic coatings
• Hydrophilic/Hydrophobic coatings

• Barrier coatings

• Wind protection

• Hard/Flexible coatings

• Anti-abrasion coatings

• Anti-microbial coatings

• Anti-bacterial coatings

• Antistatic coatings

• Conductive coatings



سامانه های پوششی 5



سامانه های پوششی 6

Single Or Multi - Layer Systems

Primer:- Anti Corrosive to Protect The Steel

Mid Coat Or Build Coat:- Protects The Primer

Builds The Thickness, Provides Adhesion For  Subsequent  Layer

Finish Coat: Aesthetic , Smooth Surface,resistance to Weathering



Metal Substrate

Epoxy

Topcoat; 150 µm

Epoxy

Epoxy, PU, Alkyd, Acrylate

ca 400 µm

Mid coat; 150 µm

Primer; 70 µm

Top Coat: Appearance & Protection against UV-light

Mid Coat: Barrier Protection effect. Intercoat 
adhesion

Primer: Corrosion protection & Adhesion

سامانه های پوششی 7



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ 8

محصول/ عنوان فناوری

 ها از زیرالیهخواص حفاظت الک حاوی جزء نانومتری با 
UVدر برابر اشعه ی 

 مانند دیوارپوش های پلیمری مناسب جهت پنل هایPVC با کاربرد
نمای ساختمان

 سطوح چوب و پلی وودمناسب جهت

کاربردها



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ 9

نمونه های بدون پوشش و با پوشش در زمان های مختلفمیزان تغییرات رنگ
قرارگیری در معرض شرایط جوی

(QUVآزمون )



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ 10

محصول/ عنوان فناوری

نانوتاییدیه نانومقیاس ستاد ویژه ستاد فناوری•
شرکت آذران فضانما•
ثبت اختراع داخلی•
وپروویژینالصورتبهخارجیاختراعثبت•

PCTنهاییثبتوپذیرفتهانجامUS Patent

.استجریاندر



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ 11

بررسی اقتصادی و بازار

(آلمانرنولیت)بلهدارد؟مشابهمحصولاینآیا

نمونهویورو9مترمربعهرازایهرآلمانینمونهقیمت

.میباشدیورو1ازکمترمحافظپوششاطلسشرکت

بلهاست؟رقابتقابلمحصولاینکیفیتآیا

لهبدارد؟رابازاربهورودآمادگیفعلیحالتدرمحصولآیا



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ 12

محصول/ عنوان فناوری

آنتی باکتریالالک حاوی جزء نانومتری با خواص 

 مناسب جهت پنل های پالستیکی مانند دیوارپوش هایPVC

 بیمارستانی، اداری و منازلجهت کاربردهای مناسب

کاربردها



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ 13

محصول/ عنوان فناوری

پوشش تک جزئی حاوی جزء نانومتری جهت بهبود 
UVخواص مقاومت در برابر خوردگی و 

(نانوزینکا)زیرالیه های فوالدی گالوانیزه ی سرد 



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ14

کاربردها

دکل ها و پست های  انتقال برق.
زیرآیند فوالدی تجهیزات صنعتی.
تاسیسات و سکوهای نفتی موجود در دریا.
پمپ های کف کش انتقال آب غوطه ور در چاه های آب.
تاسیسات ، تجهیرات و مخازن نفت و گاز.
پوشش خارجی لوله های انتقال نفت ، گاز و آب.



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ15

مزایا

گزینیارایهیکنانوپوششتکجزئیوتکالیهمقاومدربرابرخوردگیبهعنوانجای
.برایسیستمهایچندالیهمتداول

طولاستفادهازفناورینانودربهبودعملکردمقاومتدربرابرخوردگیونیزافزایش
.عمرمفیدپوشش

فراینداجرایآسانوکمهزینه
قیمتیکسومپوششهایرایج
5000تضمینحداقل)مقاومتبهخوردگیسهبرابریدرمقایسهباپوششهایرایج

(ساعتدوامدربرابرآزمونتشدیدیافتهخوردگیمهنمک
دوامباالدربرابرUV(تضمیندوامباالدربرابرآزمونQUV)



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ16

هاتاییدیه 

نانونانومقیاسستادویژهستادفناوریتاییدیه
پژوهشگاهرنگتاییدیه
دانشگاهامیرکبیرتاییدیه
تاییدیهادارهبرقاستانهرمزگان
داخلیاختراعدوثبت
اختراعخارجیدرجریاناستثبت.



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ17

بررسی بازار

(بلژیکمتالزینگا)بلهدارد؟مشابهمحصولاینآیا

بلهاست؟رقابتقابلمحصولاینکیفیتآیا

بلهدارد؟رابازاربهورودآمادگیفعلیحالتدرمحصولآیا



محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ18

باشدداشتهفلزسطحبهمناسبیچسبندگی.

باشدداشتهبنفشماوراءاشعهورطوبتبرابردرجویمقاومت.

باشدنداشتهگالوانیزهپوششبامتفاوتبازدارندگیسازوکار.

باشدداشتهدکلمختلفهایبخشرویبراجراقابلیت.

باشدداشتهمناسبیعمرطول.

نکندایجادظاهرتغییر.

دکلشدهخوردهمناطقترمیمجهتاستفادهموردپوششکههاییویژگی
:بایدگرددمیاستفاده



ساخت و ارزیابی پوشش نانوکامپوزیتی

جهت حفاظت از خوردگی دکل های انتقال برق
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ZRC-500 hZRC-1000 hZRC-2000 h

GO/ZRC-500 hGO/ZRC-1000 hGO/ZRC-2000 h

GO-PANI/ZRC-500 hGO-PANI/ZRC-1000 hGO-PANI/ZRC-2000 h

Red rust

Red rust

Pull-off test

Pull-off test

One component nanocomposite for corrosion control of 

galvanized steel: Salt spray test and pull-off adhesion
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C1-1000 h C1-2000 h C1-4000 h

C1-1000 h C1-2000 h C1-4000 h

Cold-

galvanized 

steel coating

Cold-

galvanized 

steel nano-

coating

Cold galvanized 

nanocoating for 

galvanized steel
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بخش پوشش داده نشده دکل

پوشش گالوانیزه سرد

سال2دکل گالوانیزه انتقال نیرو پوشش داده شده در شمال ایران پس از 
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بخش پوشش داده نشده دکل

ش بخش پوشش داده شده با پوش

گالوانیزه سرد حاوی نانوذرات

ا بخش پوشش داده شده ب

پوشش گالوانیزه سرد 

حاوی نانوذرات

بخش پوشش داده 

نشده دکل گالوانیزه

سال2دکل گالوانیزه انتقال نیرو پوشش داده شده در شمال ایران پس از 
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سال1دکل گالوانیزه انتقال نیرو پوشش داده شده در بندرعباس پس از 
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(LDH)نانو رنگدانه ضد خوردگی هیدروکسید الیه ای مضاعف 

27

محصول/ عنوان فناوری

جایگزینکروماتوفسفاتروی:هدف
درپوششهایضدخوردگی
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شورکداخلدراولیهموادبهدسترسیقابلیت•
رسایبهنسبتباالتربازدارندگیراندمان•

خوردگیضدهایرنگدانه
درزیستمحیطآلودگیوسمیتعدم•

خوردگیضدهایرنگدانهبامقایسه
برایشوندگیترمیمخودقابلیتایجاد•

پلیمریهایپوشش

28

مزایای فناوری و محصول 26



ساعت1000نتایج آزمون سالت اسپری پس از  27



ساز و کار بازدارندگی

Substrate

Cl-

Cl-

Cl-

28



Cathodic delamination 29
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نانوتاییدیه نانومقیاس ستاد ویژه ستاد فناوری•
شرکت پکاشیمی•
شرکت ماهال•
(مورد2)ثبت اختراع داخلی •
ثت اختراع در ژاپن•

هاتاییدیه 

30
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پوشش های ضدخوردگیمصرفمیزان 

پوشش های 
ضدخوردگی در دنیا 

20.2: 2025تا سال 
: سهم آسیابیلیون دالر

 %30.1

: سهم ایران 
%0.2

واردات 
پیگمنتهای 

یک : کرومات
ر میلیون دالر د

سال
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پوشش های ضدخوردگیمصرفمیزان  32



TRL 5: فناوریسطح 

35

متر مربع 6: میزان پوشش دهی به ازای هر کیلوگرم

وهستیورو16.3کیلوگرمهرازایبهاروپادرقیمت

.باشدمیتومان250،000بوردوایتتختهقیمتمترمربعهرازایبهایراندر

محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ

محصول/ عنوان فناوری

رنگ وایت بورد

33
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TRL 5: فناوریسطح 

37 محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ

محصول/ عنوان فناوری

میزگریزبادوامجویباالجهتبهبودعملکردخودتآبپوششنانوکامپوزیتی
 Easyایآسانتمیزشوندهپوشش)نشدهشوندگیسطوحساختمانیرنگشدهو

to clean)

متر مربع 25: میزان پوشش دهی به ازای هر کیلوگرم
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کاربردها

پل ها، : سطوح بتونی فاقد رنگ•
ساختمان ها، جداول، داخل تونل های 

معابر شهری
پل ها، : سطوح بتونی دارای رنگ•

ساختمان ها و جداول

36



مزایای فناوری

اقدفبتونیسطوحبرایتنهابازاردرموجودمشابهمحصوالت•
رحاضفناوریمحصولصورتیکهدرباشند،میمناسبرنگ

اجراقابلشدهرنگسطوحهمورنگفاقدسطوحبرایهم
.باشدمی

محیطیشرایطبرابردرباالدواموآساناجرایروش•
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محصول/ عنوان فناوری

محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ

TRL 5: فناوریسطح  پوشش ضد حریق
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سایر محصوالت شرکت

 (دارای گواهی نانو مقیاس)سوسپانسیون اکسید گرافن
 پوشان آب پایه ریخته گریCold-box

پوشش تبدیلی جهت ورقه های گالوالوم و گالوانیزه
 اکسید گرافن اصالح شده جهت استفاده در پوشش های پلیمریانواع
 مناسب جهت لوله های آب آشامیدنیپوشش
پوشش ضدیخ
پوشش آب گریز جهت اعمال بر پارچه و منسوجات
پوشش های آنتی باکتریال
 پوشش مقاوم در برابرuv جهت ژئومبرین ها و ورقه های فومیزه
نانوپوشش های تبدیلی جهت آماده سازی سطوح
پوشش نچسب آنتی گرافیتی
پوشش با مقاومت حرارتی باال
 خودتمیزشوندهپوشش
 شوندهپوشش های خودترمیم
 اسیدیمحلول شست وشوی

40



اطالعات تماس شرکت
09379600449:موبایل

 Atlasprotectingcoating@gmail.com:ایمیل

22976801:تلفن

Atlascoating.com:وبسایت شرکت

09379600449:تلگرام

09379600449:واتساپ



برنامه کاری هسته

وتوجیهیطرحتهیه یباآزمایشگاهی،مراحلطیباهمزمان
هبعالقه مندسرمایه گذارانیافنیدانشاینخریدارانبامذاکره

صنعتبهدانشاینکردننزدیکمراحلمحصول،اینتولید
.می شودگذرانده


